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SURİYE 

Birleşik Devletler Ulusal Güvenliği 

için İzlenecek Yol 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarları, Başkan Donald 

Trump’ın Erdoğan gibi otokratlar ile kişisel ilişkileri nedeniyle 

son dört yılda defalarca zarar görmüştür. 
 

Yazar: David Adesnik, FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES – 

Demokrasileri Koruma Vakfı 

Editörler: John Hannah ve David Adesnik 

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net,   06 Şubat 2021 

 

ÖNSÖZ 

 

06 Ocak 2021 tarihinde Amerikalı isyancılardan oluşan bir çete, Washington 

kentindeki Kongre Binasına (Capitol) bir baskın düzenlemiştir. Meydana gelen 

arbedede binayı korumakla görevli bir polis ve isyancılardan dört kişi hayatını 
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kaybetmiştir. Bu olay tam bir ulusal rezalettir. Kongre’ye yapılan açık bir saldırıdır. 

Demokratik bir seçimin sonuçlarını zorla değiştirme girişimidir. Bütün yaşananlar; 

asıl hedefleri Amerikan gücü ve liderliğinin yerlerde süründüğünü, iç bölünme ve 

kargaşa ile paramparça olduğunu görmek olan dış güçlere bir armağandır. Ve bütün 

bu olayların, Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump’ın cesaretlendirmesi 

olmaksızın yaşanması da kesinlikle mümkün değildir. 

 

 
 

Tarih 06 Ocak 2021, Birleşik Devletler’in Washington DC kentinde Başkan 

Trump yanlısı protestocular Kongre Binasına saldırmıştır. Binanın camlarını 

kırarak içeri giren isyancılarının hedefi 2020 seçim sonuçlarını güç kullanarak 

değiştirmektir. Polis isyancıları dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve cop 

kullanmıştır. İsyancılar da polise demir çubuklar ve göz yaşartıcı bombalarla 

karşılık vermiştir. Fotoğraf: Lev Radin/Pacific Press via ZUMA Wire 

 

Başarısız isyan girişimi tam da Trump’ın arkasında bıraktığı, ulusal güvenlik 

mirasıyla ilgili bu kapsamlı rapor yayına girmek üzereyken başlamıştır. Gerçekten de 

Demokrasileri Koruma Vakfı akademisyenleri, modern hafızalardaki en tartışmalı 

başkanın, tam da başkanlık döneminin en sarsıcı olaylarının yaşandığı esnada, tatsız 

dış siyaset değerlendirmelerini henüz tamamlamışlardır. 

 

Trump’ın görev süresi sonsuza kadar 06 Ocak tarihinde gerçekleşen korkunç olaylarla 

hatırlanacaktır. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecektir. Donald Trump’ın dört yıllık 

görev süresi, daha az ölçüde de olsa verdiği ani kararlar ile hatırlanacaktır. Trump, 

müttefiklerinin yanı sıra düşmanlarını da öfkelendiren, reel politiğin sınırlarını 

aşmak isteyen bir başkandır. Ve bu yazıyı okuyunca göreceğiniz gibi düşünce 

kuruluşlarını da öfkelendirmiştir. 
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Her şeye rağmen Trump’ın başkanlığından alınacak birçok dış politika dersleri de 

bulunmaktadır. Başkan Donald Trump’ın, yıllarca süren uzlaşma ve hatta 

yaltakçılıktan sonra Çin Komünist Partisine meydan okumak, İran’daki rejime azami 

baskı uygulamak veya İsrail ile en az dört Arap devleti arasında barışı sağlamak gibi 

kazanç hanesine yazılması gereken çok önemli başarıları bulunmaktadır.  

 

Hatta Başkan Trump’ın NATO müttefiklerine hakaret ederek; Kim Jong Un, Xi 

Jinping ve Vladimir Putin gibi diktatörlere dalkavukluk yaparak, Ukrayna’ya yeniden 

başkan seçilmesi için baskı yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

muazzam yaptırımlardan kurtulmasına yardım etme girişiminde bulunarak, Taliban 

ile kötü bir barış anlaşması yaparak veya aniden ABD birliklerini Suriye’den çekerek 

tökezlediği anlarda dahi öğrenilmesi gereken dış politika dersleri bulunmaktadır. Şu 

anda Trump’ın mirası artık silinemez bir şekilde lekelendi diye onun dört yılda 

yaptıkları öylece reddedilmemelidir. 

 

 
 

Son dönemlerde ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerginliğin fotoğrafı; Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, özel görüşme sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile basın toplantısı 

öncesinde. 
 

Amerika bu dört yıldan ders almalıdır. Mevcut siyasi iklim ve Trump’ın ardından da 

sürecek olan zehirli ideolojiler ve ayrışmalar göz önüne alındığında, bu hiç de kolay 

olmayacaktır. Ancak Demokrasileri Koruma Vakfı (FDD-Foundation for Defense of 

Democracies), yapılacağı kesin olan dış politika ve ulusal güvenlik müzakerelerinde 

bir rol oynamaya kararlıdır. Umudumuz, bu müzakerelerin sürekli olması, karşılıklı 

saygı çerçevesinde yapılması ve nihayetinde Amerikan demokrasisine hizmet 

etmesidir. Amerikan demokrasisinin belki de daha uzun sürecek olan bu dört yılda, 
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yaralı ve yıpranmış olduğu kesindir. Ancak hâlâ dimdik ayakta durmaktadır. Ve 

Demokrasileri Koruma Vakfı olarak; bu şekilde kalmasına yardımcı olmak ve 

ulusumuzun anayasal düzenini ve ulusal güvenliğini tehdit eden bütün düşmanlara 

karşı koymak için; Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve bağımsızlara kadar bütün 

Amerikalı dostlarımızla birlikte hareket etmek niyetindeyiz. 

 

GİRİŞ 

 

Demokrasileri Koruma Vakfı’nın Başkan Donald Trump’ın dış politikasına yönelik 

dönem ortası değerlendirmesini yayınlamasından iki yıl sonra, onun yönetiminden 

arda kalan ulusal güvenlik meselelerini değerlendirme işi kolaylaşmamıştır. i 

Trump’ın başkanlığı sona ererken, dünyanın en güçlü liberal demokrasisinin lideri 

olarak kusurları her zamankinden çok daha belirgindir.  

 

 
 

Amerika Birleşik Devletlerinin 46’ncı Başkanı ve Başkomutanı Joe Biden 

 

Eski müttefiklere yapılan hakaretler. Tiranların pohpohlanması. Önemli anlaşma 

taahhütlerinin sorgulanması. Çoğu kez, Trump ile en üst düzeydeki danışmanları 

arasında kafa karışıklığı, bir anda değişen düşünceler ve derin çelişkilerle öne çıkan 

karmakarışık bir karar alma süreci. Liste uzayıp gitmektedir. Ve bu liste, 

başkanlığının son aylarında Trump’ın halefi olan seçilmiş başkan Joe Biden’in 

meşruiyetini kabul etmeyi reddetmesi, bitip tükenmek bilmeyen demokratik bir 

seçimin sonuçlarını tersine çevirme çabası ve Trump yanlısı çetelerin, anayasal 

görevini yerine getirmek üzere ulusun bir sonraki başkomutanı olarak Biden’in 
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statüsünü onaylamak için ABD Capitol binasında toplantı halinde olan Kongre’yi 

basma görüntüleriyle iyice kabarmıştır. 

 

06 Ocak 2021 olayları Trump’ın Amerikan tarihinde sonsuza kadar bir leke olarak 

kalmasını sağlayacaktır. Trump’ın görev süresiyle ilgili irili ufaklı diğer bütün 

kızgınlıkların yanı sıra, göreve gelen Biden yönetiminde, onun izlediği dış politikanın 

tamamı dâhil olmak üzere, 45’nci başkan ile ilgili her şeyden geri adım atma yönünde 

güçlü bir içgüdü olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur. Ancak bu raporda da tavsiye 

edildiği gibi Trump’ın bütün yaptıklarından geri adım atılması bu çok ciddi bir hata 

olacaktır.  

 

 
 

Birleşik Devletler Ulusal Muhafızlarına mensup askerlerin 12 Ocak 2021 tarihinde 
Washington DC kentinde bulunan Kongre Binasına gelişi. Fotoğraf: Tasos 
Katopodis/Getty Images 

 

Demokrasileri Koruma Vakfı uzmanları, bu raporda yer alan 25 alt bölümde, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği açısından en önemli meselelerin büyük 

çoğunluğunu konu bazında ele alarak, Trump’ın görev süresinin sistematik bir 

analizini sunmaktadır. Trump’ın çabalarının yetersiz kaldığını ve hatta başarısız 

olduğunu değerlendirdikleri alanlarda sözlerini kesinlikle esirgememekte, fakat onun 

önemli Amerikan çıkarlarının geliştirilmesine gerçekten hizmet eden ve Biden 

yönetimi tarafından sürdürülme veya üzerine inşa edilmeye değer birçok örnekleri de 

ortaya koymaktadırlar. 

 

Trump yönetiminin geçmişte başarılı olduğu alanları öne çıkarmak, onun anayasal 

düzenimize karşı ayaklanma kışkırtıcılığını hiçbir şekilde hafifletmez. Trump’ın 
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başarılı olduğu alanlara dikkat çekmek, Biden’e yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen 

hasarları onarmaya çalışırken nelerin kurtarılabileceğini göstermektir. 

 

Bu raporda yer alan bütün bölümler üç aynı başlık altında incelenmiştir: 1) Trump 

yönetiminin belirli bir alandaki politikasının gerçeklere dayalı analizi, 2) bu 

politikanın başarıları ve eksikliklerinin değerlendirilmesi ve 3) yeni yönetim ve 

Kongre için tavsiyeler. Her bölüm kendi içinde ayrı konular içermektedir ve 

okuyucular kendi ilgi alanlarına göre istedikleri bölümü okuyabilirler, ancak rapor bir 

bütün olarak ele alındığında, Trump’ın dış politikasının kapsamlı bir portresini 

çizmekte ve Biden yönetimi için geniş bir faydalı siyasi fikir seçenekleri sunmaktadır. 

 

ÖNCE AMERİKA 

 

Trump her zaman haksız nedenlerle olmasa da öngörülemezliğini dış ilişkilerde bir 

değer olarak öne çıkarırken, dünyaya olan genel yaklaşımının tek bir sağduyu 

prensibiyle anlaşılabileceğini de ifade etmiştir: ‘‘Önce Amerika.’’ Popülizm, 

milliyetçilik, merkantilizm, izolasyonculuk ve tek taraflılığın bir karışımı olan bu 

düstur, onun ittifaklar hakkındaki etkileşimsel görüşünü, insan haklarına olan 

ilgisizliğini ve serbest ticaret anlaşmaları ve dış askeri taahhütlere dair şüpheciliğinin 

açıklanmasına yardımcı olmuştur. 

 

 
 

NATO Toplantısında liderler. Fotoğraf: PETER NICHOLLS/POOL/AFP via Getty 

Image 

 

Birçok durumda sonuçlar karışıktır. Trump, kamuoyunun gözleri önünde onları 

azarlarken NATO üyesi ülkeler kollektif savunma için yatırımlarını artırmaya devam 

etmişlerdir. Ancak Trump’ın Avrupalı meslektaşlarına karşı küçümseyici tavrı, onun 
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dünyanın en nüfuzlu demokrasilerinden bazılarını, özellikle Çin’den gelen ortak 

tehditleri karşılamak için harekete geçirmesini oldukça zorlaştırmıştır. 

 

Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ile güçlü bir ilişki 

kurma çabaları, İsrail’in birkaç Arap komşusu ile yaptığı tarihi normalleşme 

anlaşmalarına krallığın desteğini kazanmasında yardımcı olmuştur. Ancak Trump’ın 

Suudi veliaht prensin en kötü insan hakları ihlallerini dahi mazur görmesi, daha geniş 

bir ABD-Suudi ortaklığını tehdit eden kongreden gelen tepkiyi de tetiklemiştir. 

 

Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri ordusunun önünü açması, İslami devlet terör 

örgütü halifeliğinin parçalanmasını hızlandırmaya yardımcı olmuştur. Ancak ABD 

askerlerini; Suriye, Irak ve Afganistan’dan çekmekteki acelesi; İran, Taliban ve El 

Kaide de dâhil olmak üzere diğer düşmanların öldürücü zehirlerini güçlendirirken 

İslami Devlet terör örgütüne yeniden doğma şansı vermiştir. 

 

 
 

Amerika Birleşik Devletleri 45’inci Başkanı Donald Trump’ın sloganı: ‘‘ÖNCE 

AMERİKA’’ 

 

Bazı durumlarda Trump’ın eylemleri, ‘‘Önce Amerika’’ düsturunun yerini önce kendi 

kişisel çıkarlarının peşine düşmesine bıraktığı konusundaki şüpheleri beslemiştir. 

Onun 2019 yılında Ukrayna’nın yeni cumhurbaşkanı ile yaptığı ‘‘mükemmel’’ telefon 

konuşmasının anayasal sonuçları ne olursa olsun, yeniden seçilme beklentilerine 

hizmet etmediği sürece Trump’ın kritik bir ortağa ABD desteğini geri çektiği yönünde 

zarar veren bir algı yaratmıştır. Daha az bilinen, fakat oldukça rahatsız edici olan 

çabası ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine; ABD’nin 

İran’a yaptırımlarını delmek için milyarlarca dolarlık bir entrikaya dâhil olan 
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Erdoğan’ın yakın dostlarının hesap vermesini engellemek maksadıyla federal savcıları 

durdurmasıdır. 

 

Trump’ın kendine özgü karar verme tarzı; ‘‘Önce Amerika’’ veya başka tutarlı ulusal 

strateji geliştirme ve uygulama gayretlerini çok defa engellemiştir. Başkanlık Twitter 

mesajlarıyla yürütülen politika, kendi kovulmaları da dâhil olmak üzere, büyük 

politika değişiklikleri konusunda genellikle hiçbir uyarı almayan üst düzey yönetim 

yetkilileri için hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. Trump kendisine verilen uzman 

brifinglerine çok az ilgi göstermiştir. Twitter sosyal medya hesabında 

dezenformasyonun bir parçası olmuştur. Kabine üyeleri, Trump’ın tercih ettiği 

söylem ile çelişen temel gerçekleri kamuoyuna açıkladıklarında, onun online sıkıcı 

nutuklarının hedefi haline gelmiştir.  

 

 
 

En iyi yönetilen sürecin dahi kötü politikalar üretebileceği bir gerçektir. Ancak bunun 

tersi de doğru olabilir. Trump örneğinde, görevi devir alacak olan ulusal güvenlik 

ekibinin bilmesi ve politikalarını bunların üzerine inşa etmesi gereken vurgulanmaya 

değer birkaç önemli başarı bulunmaktadır. 

 

KORUNMASI GEREKEN BAŞARILAR 

 

Trump yönetiminin ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili iki temel doküman olan; Aralık 

2017’de yayınlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi ve o dokümandan sadece birkaç hafta 

sonra yayınlanan, aynı doğrultudaki Ulusal Savunma Stratejisi dokümanını dikkatli 

bir çalışmayla incelemesi Biden’in oldukça işine yarayacaktır. ii  Bu dokümanlar, 

özellikle büyük güç rekabetinin geri dönüşü olmak üzere, Amerika Birleşik 

Devletleri’nin karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar ve Amerika’nın iyiliğini güvence 

altına almak için gereken politikaların güçlü bir değerlendirmesini ortaya 

koymaktadır. Bu dokümanlar, onlarca yıldır herhangi bir yönetim tarafından üretilen 

en etkili metinler haline zaten gelmiş durumdadır. Biden yönetiminin, siyasete 
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kendine özel damgasını vurmaya çalışırken dahi bu dokümanlarda ortaya koyulan 

temel kavramların çoğunu dikkate alması iyi olacaktır. 

 

İki stratejinin getirdiği en temel yenilik; Çin’e yönelik paradigma parçalayıcı 

yaklaşımıdır. Her iki parti başkanlarının, Çin’in yükselen gücünü ele alarak onu ABD 

liderliğindeki, kurallara dayalı uluslararası düzene entegre etmek maksadıyla bir nesil 

boyunca yanlış yönlendirilmiş gayretleri sonrasında Trump ekibi, Pekin’i doğru 

olarak Amerika’nın en amansız rakibi ve Çin Komünist Partisinin küresel üstünlük 

hırsını da karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit olarak nitelendirmiştir. Çin’in; 

diplomatik, ekonomik, askeri, siber, ideolojik ve teknolojik alanlarındaki gücüne karşı 

koyarak ve engellemeye başlayarak, kendisinden önceki yönetimlerin yaptıklarından 

çok daha fazlasını yapmasının, Trump yönetiminin başarı hanesine yazılması 

gerekmektedir. Bu gayretin ayrılmaz bir parçası olarak; ABD ordusunun hazırlık 

seviyesini yeniden tesis etmek için genel savunma harcamalarında önemli artışlar 

yapılmış ve Amerika’nın askeri üstünlüğünü sürdürmek için de kritik teknolojilere 

yatırım yapılmıştır. 

 

 
 

Başkan Donald Trump, (soldan sağa) beraberindeki Birleşik Devletler İran Özel 

Temsilcisi Brian Hook, Başkan Asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi 

Avraham Berkowitz, ABD İsrail Büyükelçisi David Friedman, Trump’ın üst düzet 

Beyaz Ev danışmanı ve damadı Jared Kushner ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 

Oval Ofis’te İsrail ile birkaç Arap ülkesi arasında imzalanan ilişkilerin 

normalleştirilmesi anlaşması sonrasında alkışlarken. Kaynak: Andrew Harnik/AP 

 

Başkan Biden, müttefiklerle daha fazla çalışmak, insan haklarını yüceltmek, ABD 

hegemonyasının ülke içindeki kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve yanlış 
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hesaplamalardan kaçınmak ve olası işbirliği için alanlar oluşturmak hedefleriyle 

Pekin yönetimi ile daha sürdürülebilir bir siyaset geliştirmek dâhil, Çin sorununu 

daha iyi ele alabilmek maksadıyla, gerekli olduğuna inandığı her şeyi yaparken, 

Trump yönetiminin neredeyse büyük bir doğrulukla en önemli iç görüsü olan: 

‘‘Süreçte dünyayı yok etmeden veya yoksullaştırmadan Çin ile stratejik rekabetin 

kazanılması; önümüzdeki birkaç on yılda ABD dış politikasının en büyük sorunu 

olacak ve uluslararası meselelere iki partili bir yaklaşımın temellerinin yeniden inşa 

edilmesi yönündeki çabaların olası en önemli öğesi olacaktır’’ tespitini de kabul 

etmesi iyi olacaktır. 

 

 
 

‘‘Amerika Birleşik Devletleri-Çin çatışması henüz başladı’’ adlı makaleden alıntıdır. 

Kaynak: Chief Executive 

 

Biden, bunun yanı sıra; İsrail ile birkaç Arap devleti arasında arabuluculuğuna 

yardım ettiği tarihi barış anlaşmaları olan Trump’ın en belirgin diplomatik başarısını 

da kabul etmelidir. Trump bunu yaparken, uzun yıllardan beri bu tür anlaşmaların 

Filistin meselesine nihai çözüm bulunmadan yapılmasının imkânsız olduğunu ileri 

süren geleneksel yaklaşıma meydan okumuştur. iii  İsrail ile komşularının çoğu 

arasındaki ilişkiler yıllardır ısınırken Trump yönetimi, 2020 yılının son altı ayında 

ortaya çıkan fırsatı ustaca kullanarak ve büyük bir öncelik vererek; Birleşik Arap 

Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile bir dizi normalleşme anlaşmasının yapılmasını 

sağlayarak çok daha büyük bir ilerleme kaydetmiştir.  

 

Müslüman dünyasının en etkili devleti olan Suudi Arabistan da dâhil olmak üzere 

ilave büyük atılımların eli kulağında olduğuna inanmak için her türlü neden 

bulunmaktadır, ancak bunları başarmak; sürekli bir ABD destek ve odaklanması 

gerekmektedir. Amerikan diplomasisinin elinde, Orta Doğu’nun jeostratejik 
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haritasını Birleşik Devletlerin çıkarlarına uygun olarak yeniden yapılandırmak için 

şimdi önemli bir fırsat bulunmaktadır. Biden bu fırsatın kaçırılmasına kesinlikle izin 

vermemelidir. 

 

Biden açısından kabul etmesi en zor olan Trump başarısı; Trump’ın resmi adı 

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA-Joint Comprehensive Plan of Action) olan İran 

nükleer anlaşmasından tartışmalara neden olan çekilmesi ve felç edici yaptırımları 

yeniden uygulamasıyla mümkün olabilen, Birleşik Devletlerin şu anda İran karşısında 

sahip olduğu istisnai avantajlı konumudur. Biden ve birkaç üst düzey danışmanı 

JCPOA müzakerelerinde önemli destekleyici roller oynamış, İran Nükleer 

Anlaşmasını Başkan Barack Obama’nın en önemli başarısı olarak nitelendirmiş ve 

Trump’ın çekilme kararını sert bir şekilde eleştirmişlerdir.  

 

 
 

Biden şimdi JCPOA’nın eksikliklerini düzeltmek için yeni bir anlaşmanın gerekli 

olduğunu kabul ederken, bu yeni anlaşmaya doğru ilk adım olarak Amerika’yı hızla 

geri döndürmeye hazır olduğunu da ifade etmiştir. Bu hamle; Trump’ın en sert 

yaptırımlarının kaldırılmasını gerektirecek ve İran’a kötü davranışlarını azaltması 

yönünde baskı yapılmasında, halen elde mevcut en büyük avantajın çoğunun 

kaybedilmesi anlamına gelecektir.  

 

Biden’in Trump’ın politikalarına yönelik geçmiş eleştirilerini bir kenara bırakıp, daha 

iyi bir anlaşma yapmak için miras aldığı güçlü eli kullanıp kullanmayacağı, onun dış 

politikasının önemli bir ilk testi olacaktır.  
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BİRLİK VE BERABERLİĞİN YENİDEN TESİSİ 

 
Biden, korona virüs salgınının neden olduğu yıkımın yanı sıra, ülkede endişe verici 

boyutlara ulaşan kutuplaşma ile katlanarak artan, ürkütücü bir dizi uluslararası 

sorunlar ve tehditler ile karşı karşıyadır. Son dört yılda yaşanan karmaşa ve 

bölünmenin ardından, eski başkanın taraftarlarını Amerikan demokrasisine karşı bir 

isyana teşvik etmesiyle doruğa ulaşan; ‘‘Trump Dışında Her Şey’’ düsturunun 

benimsenmesi yönündeki içgüdüsel tepki anlaşılabilir. Ama bu içgüdüsel tepkiye 

karşı kesinlikle direnilmelidir. Bunun yerine; aşırı siyasallaşmanın hüküm sürdüğü 

bu anlarda gerekli olan şey; mümkün olabildiğince nesnel bir şekilde Trump dönemi 

icraatının doğru ve yerinde bir ayrıntılı değerlendirmesinin yapılarak, Biden yönetimi 

tarafından düzeltilecek hatalarının yanı sıra üzerine inşa etmeye değer başarılarının 

da ortaya çıkarılmasıdır. 

 

 
 

Birlikte, Amerika ve dünyada hayatları kurtarmak maksadıyla korana virüsten 

sakınmak, tespit etmek, tedavi etmek ve bir aşı geliştirecek bir planı uygulamaya 

sokuyoruz. Başkan Donald J. Trump 

 

Bu çalışmanın katkıda bulunmaya çalıştığı görev tam da budur. Bu çalışma; öncelikle 

ve en önemli olarak Trump döneminin olabildiğince kısa ve doğru bir muhasebesini 

sağlamayı ve bu temelde, Biden ekibine ve yeni Kongre üyelerine, Amerika Birleşik 

Devletleri dış politikasının karşı karşıya olduğu en kritik sorunları ele almalarında bir 

dizi net öneriler sunmayı hedeflemektedir. Demokrasileri Koruma Vakfı bunu 

yaparken, Biden’in sık sık beyan ettiği, Amerika’nın dünyaya yaklaşımında iki 

taraflılığı yeniden tesis etme hedefinin yanı sıra, son yıllarda hiç şüphe yok ki 
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düşmanlarımızı sevindirecek şekilde test edilmelerine rağmen, bu ülkenin hem 

yurtiçinde hem de yurtdışında, en büyük güç ve başarı kaynağı olmaya devam eden; 

demokratik değerler, normlar ve geleneklerin savunulmasında da ulusal birliğin 

yeniden tesis edilmesine bir nebze olsun katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Raporda incelenen alt başlıklar arasında; Afganistan, Çin, Avrupa, Hindistan, 

İran, Irak, İsrail, Latin Amerika, Lübnan, Kuzey Kore, Rusya, Suudi Arabistan, 

Suriye, Türkiye, Yemen, Silahların Kontrolü ve Yayılmasının Önlenmesi, Siber 

Güvenlik, Savunma, Enerji, Hizbullah’ın Oluşturduğu Küresel Tehdit, İnsan 

Hakları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Organizasyonlar, Ulusal Ekonomik 

Güvenlik ve Sünni Cihatçılığı yer almaktadır.   

 

Çalışmanın ilk olarak Türkiye bölümü çevrilerek okuyucuların istifadesine 

sunulmuştur. Aşağıda ‘‘SURİYE’’ başlıklı alt bölümü okuyabilirsiniz. 

 

 
 

Kimliğini korumak maksadıyla başı örtülü Birleşik Devletlere sığınan Caesar 

takma, adlı Suriyeli bir eski ordu mensubu Senato Dış İlişkiler Komitesinde ifade 

verirken. Mart 2020. Fotoğraf: Saul Loeb/AFP via Getty Images 

 

MEVCUT POLİTİKA  | SURİYE 

 
Trump yönetimi Suriye konusunda hiçbir zaman net ve tutarlı bir politika 

belirleyememiştir. Aksine; başkanın şimdi sayısı 1.000’den aza düşmüş olan ABD 

askerlerini geri çekme kararlılığı ile hem danışmanları hem de Kongre’nin ABD’nin 

hayati çıkarlarının tehlikede olduğu konusundaki ısrarı arasında daima bir gerginlik 

olmuştur. 
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Trump, 2016 yılında başkanlık adayı olarak yarışırken, Suriye’de; Irak ve Suriye’de 

İslami Devlet terör örgütünün yenilgiye uğratılması hariç ABD varlığının 

sürdürülmesine yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koymuştur. iv  Yine de Trump 

Bashar al-Assad rejiminin kimyasal silah kullanmasını cezalandırmak maksadıyla 

2017 ve 2018 yıllarında hava ve füze saldırıları düzenlemiştir. Trump ayrıca İslami 

Devlet terör örgütü halifeliğinin 2018 yılında yenilgiye uğratılmasına götüren ABD 

liderliğindeki mücadeleyi de hızlandırmıştır. 

 

 
 

Bir Rus askeri polisi, 01 Mart 2018 tarihinde, ülkenin başkenti Şam’ın 

banliyölerindeki, Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad ve Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in posterleri asılan bir karakolda nöbet tutarken görülmektedir. 

Fotoğraf: Louai Beshara/AFP via Getty Images 

 

Başkanlık için seçim kampanyası devam ederken Trump Suriye’den çekilmeyi 

savunmaya başlamıştır. Mart 2018’de bir miting esnasında beklenmedik bir şekilde 

Birleşik Devletlerin yakında Suriye’den ayrılacağını ilan etmiştir. Trump 

konuşmasında; ‘‘Bırakalım şimdi başkaları ilgilensin. Ülkemize, ait olduğumuz yere, 

olmak istediğimiz geri döneceğiz.’’v ifadelerini kullanmıştır. Trump, ulusal güvenlik 

ekibinin tavsiyesi üzerine Suriye’den çekilme işini sessiz sedasız ertelemiştir. 

 

Başkan Trump, dokuz ay sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

yaptığı bir telefon konuşmasının ardından, yaklaşık 2,000 ABD askerinin en kısa 

zamanda geri çekileceğini açıklayarak hem danışmanlarını hem de İslami Devlet 

terör örgütü karşıtı koalisyonun diğer üyelerini şaşırtmıştır. Başkan Trump 

açıklamasında; ‘‘İslami devlet terör örgütüne karşı savaşı kazandık. Onları yendik ve 

onları çok kötü yendik, şimdi askerlerimizin eve dönme zamanıdır’’ vi   ifadelerini 

kullanmıştır. 
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Trump’ın kararı Savunma Bakanı James Mattis’in istifasına yol açmış Senato ise 23’e 

karşı 68 oyla geri çekilme kararını kınamıştır. 43 Cumhuriyetçi kınama kararı lehine 

oy kullanırken sadece üçü karara karşı çıkmıştır.vii Baskılar karşısında başkan aşamalı 

olarak ilk kararından vazgeçmiştir. Sonunda ABD Suriye’deki askerlerinin yaklaşık 

yarısını geri çekmiştir. 

 

Başkan Trump Ekim 2019’da Erdoğan ile yaptığı başka bir görüşmenin ardından 

tamamen geri çekilme emri yayınlamıştır. Plan; ‘‘Sonu gelmeyen savaşlardan 

kurtulmayı hedefliyor’’ ifadesini kullanan Trump ‘‘Çoğunluğu çöl olduğundan’’ 

Suriye’ye çok az ilgi duyduğunu da sözlerine eklemiştir.viii 

 

 
 

Türk sınırı yakınında 06 Ekim 2019 tarihinde bir ABD zırhlı aracı etrafında 

toplanan Suriyeli Kürtler, Ankara’nın sık sık tekrarladığı, ABD liderliğindeki 

uluslararası İslami Devlet terör örgütünü imha etme koalisyonuna yardımda kilit 

bir rol oynayan Kürt Halkı Koruma Birliklerine (YPG) karşı hava ve kara saldırısı 

başlatma tehditlerini protesto etmişlerdir. Fotoğraf: Delil Souleiman/AFP via Getty 

Images. 

 

Trump, ABD askerlerinin özellikle Suriye’nin Türk sınırına yakın mevzilerinden 

çekilmesini emretmiş, Erdoğan da İslami Devlet terör örgütü karşıtı koalisyonun 

ayrılmaz bir parçası olan Ankara’nın Suriyeli Kürt düşmanlarına karşı saldırmak 

maksadıyla sınır ötesine bir müdahale gücü göndermekte hiç gecikmemiştir. Daha 

sonra yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporu Türk ordusu ve Suriye’deki Türk 

destekli milislerin kapsamlı insan hakları ihlallerini belgelemiştir.ix Rus askerleri de 

bir zamanlar koalisyon güçlerinin kontrolünde olan kuzeydoğu Suriye topraklarına 

girmiştir. 
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Trump’ın çekilme kararını açıklamasından üç gün sonra, Temsilciler Meclisi’nde her 

iki parti mensuplarının da desteklediği 60’a karşı 354 oyla çekilme kararı 

reddedilmiştir.x Üzerindeki baskılar arttığında Trump; ‘‘Petrol bizde kalıyor. Petrol 

bizde, Petrol güvendedir. Sadece petrol için askerlerimizi geride bıraktık’’xi şeklinde 

yeni bir gerekçenin arkasına sığınmıştır. Pentagon da bu yaklaşıma uyarak bazı askeri 

birimleri Suriye petrol sahalarında yeniden konuşlandırmıştır.xii 

 

 
 

Bir Kürt milletvekilinin iddiasına göre Erdoğan’ın baskıları Doğu Türkiye’de 458 

sivilin hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Kaynak: SPUTNIK, Fotoğraf: 

Vadim Ghirda/AP 

 

2019 yılı sona ererken Kongre’de her iki partili koalisyon; Assad’ın dış destekçilerine 

yaptırımlar uygulanmasını zorunlu kılan ve yürütme organlarının onları hedef alma 

yetkilerini artıran Caesar Suriye Sivilleri Koruma Yasasını geçirmeyi başarmıştır. 

Birleşik Devletler yönetimi ayrıca savaşın başlangıcından beri 12 milyar dolardan 

fazla olan kapsamlı insani yardımlarını da sürdürmüştür.xiii 

 

Trump’ın görev süresinin sonunda, kuzeydoğu Suriye’de tahminen 500 ila 600 kadar 

asker kalmıştır. Bağdat-Şam ana karayolu üzerinde, İran’ın Akdeniz’in doğu 

sahillerine erişiminde kilit bir kara köprüsü olan stratejik al-Tanf kasabasındaki bir 

garnizonda ilave 200 asker görev yapmaktadır.xiv 

 

DEĞERLENDİRME  | SURİYE 

 

Trump’ın periyodik olarak yaptığı Suriye çekilme çağrıları, ABD’nin bu ülkede bir 

bataklığa düştüğü şeklindeki yanlış algısından kaynaklanıyordu. Aslında ABD ordusu 
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Irak ve Afganistan’dan aldığı dersleri Suriye’de icra ettiği operasyonlarda hem insani 

kayıpları hem de finansal maliyetleri en aza indirmek için uygulamıştır. Prensip 

olarak ABD ordusu İslami Devler terör örgütüne karşı sürdürdüğü kanlı kara 

savaşında; hava gücünü, gözlem yeteneklerini, yerel müttefiklerini desteklemek üzere 

az sayıda danışmanı ve Suriye Demokratik Güçlerini (SDF – Syrian Democratic 

Forces) kullanmıştır.xv 

 

Önceki savaşlar, yerel müttefiklerin savaş alanındaki başarılarının ardından istikrarı 

korumalarının sağlanması ihtiyacını da göstermiştir. Bizzat Başkan Trump, başkanlık 

seçim kampanyası esnasındaki vaatlerini yerine getirmesini sağlayan, fakat İslami 

Devlet terör örgütünün yükselişine neden olan Obama yönetimini, 2009’dan 2011 

yılına kadar olan süreçte Irak’tan acele çekilmesi nedeniyle sık sık kınamıştır.  Bütün 

bunlara rağmen Trump geçmişte kendi yaptığı Suriye konusundaki tavsiyeleri göz 

ardı etmiştir. 

 

 
 

 Nafeez Ahmed tarafından kaleme alınan ve 03 Nisan 2019 tarihinde MEDIUM 

haber sitesinde paylaşılan; ‘Erdoğan Suriye’de ISIS ile sıkı fıkı çalıştı’’ başlıklı 

makaleden alıntıdır. Kaynak: MEDIUM 

 

Başkan Trump ayrıca, Suriye’ye yönelik politikası ile Assad rejimini desteklemek 

maksadıyla 20-30 milyar dolar para harcayan İran İslam Cumhuriyeti’ne azami baskı 

uygulama kampanyası arasındaki bağlantıyı kabul etmeyi de reddetmiştir. xvi  

Suriye’den tam olarak geri çekilme, Assad’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol 

yatakları ve tarımsal alanların kontrolünü yeniden ele geçirerek kendi maliyesi ve 

dolayısıyla Tahran’ın üzerindeki baskıyı azaltmasına imkân sağlayacaktı. Amerika’nın 

Suriye’den ayrılması bunun yanı sıra; Tahran’ın Akdeniz’e bir kara köprüsü inşa etme 
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çabalarını güçlendirerek İsrail ile yapılacak bir savaşta kullanması için Hizbullah’a 

gelişmiş silah tedarikini de kolaylaştıracaktı.xvii 

 

Başkan Trump’ın Erdoğan’ın verdiği güvencelere olan yersiz inancı da Suriye’de 

yaptığı hatalara katkı sağlamıştır. Trump, Türkiye’nin İslami Devlet terör örgütüyle 

mücadele sorumluluğunu üstleneceğini iddia etmiş, ancak Erdoğan El Kaide 

bağlantılı El Nusra Cephesi de dâhil olmak üzere Suriyeli aşırılık yanlılarına silah ve 

para gönderirken, Türkiye’deki İslami Devlet ve El Kaide finansörlerine de sürekli 

olarak göz yummuştur.xviii 

 

 
Türk askeri her zaman olduğu gibi yine en önde… 

 

Ancak Başkan Trump, Suriye’de kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan ABD 

kırmızı çizgisini zorladığı için övgüyü hak etmektedir. Fransız ve İngiliz savaş 

uçakları, son yıllarda nadir görülen bir transatlantik işbirliği örneğinde 2018 yılında 

ikinci tur hava saldırılarına dahi katılmıştır. Yine de yapılan hava saldırılarının sınırlı 

bir etkisi olmuş, Suriye savaş uçakları sivil hedefleri konvansiyonel mühimmatlar ile 

bombalamaya devam etmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Kongre’ye Assad 

rejiminin kimyasal silah üretebilmek için malzeme tedarikini sürdürdüğünü de rapor 

etmiştir.xix 
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Trump yönetimi ayrıca Assad üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak maksadıyla 

koordineli bir çaba sarf etmiştir. Başkan Obama’nın uygulama kararnameleri, Hazine 

ve Dışişleri bakanlıklarına yaptırım uygulanması için yetki vermiş, ancak yaptırım 

uygulamaları aralıklarla devam etmiştir. Hazine bakanlığı 2017 yılından itibaren 

İran’dan Suriye’ye yasadışı yollardan yapılan petrol sevkiyatını engellemeye 

çalışırken, Assad rejimine gelir sağlayan güç odaklarının çoğunu da kara listeye 

almıştır. xx  Caesar Yasası Haziran 2020’de yürürlüğe girdikten sonra Hazine ve 

Dışişleri bakanlıkları yaptırım listesine alınanları aylık olarak açıklamaya başlamıştır. 

 

 
 

Başkan Trump, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

gönderdiği sıra dışı mektupta: ‘‘Gelin güzel bir anlaşma için birlikte hareket edelim! 

Siz binlerce insanının katledilmesinden sorumlusu olmak istemezsiniz ben de Türk 

ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemiyorum ve bunu yapacağımı da 

biliyorsun. Rahip Brunson meselesinde sana bunun küçük bir örneğini vermiştim. 

Sizin bazı problemlerinizi çözmek için çok çaba harcadım. Gel bütün dünyayı hayal 

kırıklığına uğratma. Güzel bir anlaşma yapabilirsin. General Mazloum seninle 

müzakerelere hazır ve geçmişte asla vermeye yanaşmadıkları tavizleri de vermeye 

de hazır. Bana gönderdiği mektubun bir kopyasını gizli kaydıyla ekte sana 

gönderiyorum. Bu meseleyi doğru ve insani bir şekilde çözebilirsen iyi olarak tarihe 

geçeceksin. İyi şeyler olmaz ise seni sonsuza kadar bir şeytan olarak göreceğim. 

Kabadayılığı bırak. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım.’’ ifadelerine yer 

vermiştir. 

 
Trump, nihayetinde birkaç yüz ABD askerinin Suriye’de bulunmasına karar verirken, 

Amerika’nın Suriye petrolünü elinde tutacağı iddiası, Suriye politikasını yanlış 

yönlendirmelerin ne ölçüde yönlendirdiğini de net bir şekilde ortaya koymuştur. 
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Amerika Birleşik devletleri dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz üreticisidir, 

Suriye’nin rezervleri üzerinde ne hakkı vardır, ne de Suriye’nin petrol ve doğal gazına 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

 

İster savaş alanında isterse Cenevre’de diplomasi yoluyla olsun, Suriye’deki savaşın 

çözümü için umutlar belirsizdir. Trump’ın en üst düzey danışmanları ABD çıkarlarını 

garanti altına almak maksadıyla; devam eden parçalanma ve istikrasızlık ortasında 

sürdürülebilir politikaları savunmuştur. Başkanın danışmanlarının sözünü 

dinlemeyerek bu hareket tarzını takip etmemesi, yönetiminin İslami Devlet terör 

örgütünü baskı altında tutma, İran ve Rusya’nın nüfuzunu sınırlama, Suriye’nin 

kuzeydoğusuyla ilgili Türkiye ile gerginliği yönetme, Suriyeli sivilleri koruma ve 

yardım etme ile İslami Devlet karşıtı koalisyondaki Kürt ve Arap ortakları ile ABD’nin 

ilişkilerini güçlendirme çabalarına odaklanmasını engellemiştir. 

 

TAVSİYELER  | SURİYE 

 

ABD Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı 

açıklamada; seçilmiş başkan Biden’in Suriye politikasının hem Obama, hem de 

Trump yönetimleri tarafından yapılan çok ciddi hataları ele alacağını açıklamıştır. 

 

 
 

Türkiye hakkında; ‘‘Stratejik, daha doğrusu sözde stratejik bir ortağınızın 

Rusya’daki en büyük stratejik rakiplerinizle aynı çizgide olması fikri kabul 

edilemez” diyen Antony Blinken. Fotoğraf: ABC News 

 

Obama yönetiminin deneyimli bir emektarı olan Blinken; ‘‘ Korkunç can kayıplarını 

önlemekte başarısız olduk. İnsanların Suriye içinde ve ülke dışında mülteci olarak 

kitlesel olarak yaşadıkları yerlerden sürülmelerini engelleyemedik. Ve bu, 
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önümüzdeki günlerde ele alacağım bir husustur.’’ xxi  açıklamasını yapmıştır. 

Blinken’in açık sözlülüğü ve özeleştiriye açık tutumu taptaze bir değişim anlamına 

gelmektedir. Geçmişte Suriye politikasında yapılan hataları düzeltmek için yeni 

yönetim aşağıdakileri uygulamalıdır: 

 

1. İslami Devlet terör örgütünün yeniden canlanmasını engellemek 

maksadıyla Suriye’de asker bulundurmaya devam edilmelidir. Suriye’de 

icra edilecek etkili operasyonlar ABD ordusunun Irak’taki askeri varlığına da bağlıdır. 

Biden yönetimi, Pentagon’dan Trump’ın iki ülkeden kısmi çekilmelerinin görevi 

tehlikeye atıp atmadığını belirlemesini talep etmelidir. Görevin yerine getirilmesini 

tehlikeye atıyor ise geri çekilme kararları geri alınmalıdır. 

 

 
 

2. Suriye Demokratik Güçleri (SDF) desteklenmeye ve eğitilmeye devam 

edilmelidir. Yetenekli ve motive olmuş müttefikler bölgede oldukça nadir bulunan 

bir imkândır; 11,000’den fazla SDF savaşçısı İslami Devlet terör örgütüyle savaşırken 

hayatlarını kaybetmiştir.xxii 
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3. Assad rejiminin Suriye halkına zulmetmesini sağlayan gelir akışları 

hedef alınmalıdır. Biden yönetimi, Suriye’nin yasadışı petrol ithalatının yanı sıra 

uyuşturucu kaçakçılığını engellemeye yönelik mevcut çabaları üzerine ilaveler 

yaparak geliştirmelidir. Ayrıca, Assad’ın güç odaklarını ve işlerini kolaylaştıran dış 

destekçilerini hedef almak için Caesar Yasası ve ilgili makamlardan faydalanmalıdır. 

 

4. Arap dünyasındaki ABD ortakları Assad ile ilişkilerin 

normalleştirilmemesi konusunda uyarılmalıdır. Görevi devralacak olan yeni 

yönetim ABD’nin; yaptırımlardan kaçınmayı sağlayan düşman devletlerin yanı sıra 

dost devletlerin kurumlarının da cezalandırılacağını açıkça belirtmelidir. 

 

5. İnsani yardımlar iyileştirilmeli ve artırılmalıdır. ABD ve müttefikleri 

Assad’ın kontrolü altındaki halklara yardımların dağıtılması için Birleşmiş Milletlere 

güvenmektedir, fakat rejim muazzam miktardaki yardımları başka yerlere 

yönlendirmektedir. xxiii  Yardım yapanlar Birleşmiş Milletleri sorumlu tutmalı ve 

kapsamlı güvenceler oluşturmasını sağlamalıdır. Bağış yapanlar ayrıca Rusya ve 

Çin’e; Rukban’daki yurtlarından edilmiş insanlar kampı dâhil, rejim dışındaki 

halklara yapılan yardımları bloke etmekten vaz geçmeleri için baskı yapmalıdır. 

 

 
 

Suriye yönetimine göre ABD Suriye halkının petrolünü çalmaktadır. Yukarıdaki 

fotoğrafta; Barış Manço’nun İşte Hendek İşte Deve adlı şarkısında dile getirdiği 

gibi: ‘‘Zeynep bekler diye kuyu başına varan’’ Birleşik Devletler ordusuna ait zırhlı 

araçlar görülmektedir. Fotoğraf: Asia News. 

 

6. Savaş suçlarının sürdüğü bir ortamda yeniden inşa faaliyetlerine 

karşı çıkılmalıdır. ABD Kongresi, yeniden yapılanma yardımlarına ne zaman izin 

verileceğine ait kriterleri belirleyen xxiv  ‘‘Assad’a Sıfır Yardım Yasası’’ maddelerini 

güncelleyebilir. Bu kriterler yolsuzluğa karşı güvenceleri de kapsamalıdır. 
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7. Kuzeydoğu Suriye’deki yerel makamların enerji kaynaklarını şeffaf 

ve adil bir şekilde geliştirilmesine yardım edilmelidir. Kendi kendine 

yeterliliğe doğru atılacak adımlar ekonomik yardım ihtiyacını azaltabilir. 

 

8. Erdoğan Suriyeli Kürtlere daha fazla saldırmaktan caydırılmalıdır. 

Türk askeri personeli veya vekâlet savaşçıları Suriyeli sivillere kötü davranmayı 

sürdürürler ise Biden yönetimi kilit seviyedeki komutanlar ve yetkililere yaptırımlar 

uygulamalıdır. 

 

9. Suriye’de kaybolan Amerikan vatandaşlarının durumları hakkında 

bilgi vermesi için Assad rejimine baskı yapılmalıdır. Görevi devir alacak 

olan yeni yönetim; rehinelerin salıverilmesi için yaptırımlardan vaz geçme veya 

diplomatik tanıma gibi tavizler vermeme politikasından kesinlikle geri adım 

atmamalıdır. 

 

 
 

10. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nde (OPCW–

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) Suriye’nin hak 

ve ayrıcalıkları askıya alınmalıdır. Rusya, Şam’ı sorumlu tutmaya yönelik her 

türlü çabayı muhtemelen engellemeye çalışacaktır, ancak OPCW’de ABD liderliğinin 

talebini onaylayacak yeterli bir çoğunluk bulunmaktadır. 

 

11.  Suriye’nin kimyasal silah kullanmasının ABD’nin kırmızı çizgisi 

olduğu uygulamasına devam edilmelidir. Assad’ın yeni yönetimin bu 

konudaki kararlılığını test etmesi muhtemeldir. Rejimin kimyasal silah kullanması 

durumunda verilecek tepki Assad’ın hava kuvvetleri ve potansiyel diğer saldırı imkân 

ve kabiliyetlerini tamamen yok ederek daha fazla zulüm yapmasını engellemek 

olmalıdır. 

 

 

ÇEVİRENİN NOTLARI: Demokrasileri Koruma Vakfı tarafından hazırlanan 

raporun; ÖNSÖZ, GİRİŞ ve TÜRKİYE bölümlerinin ardından SURİYE bölümü de 

aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Zaman ve imkânlar ölçüsünde raporun diğer 

bölümlerinin de çevrilerek okurlar ile paylaşılması planlanmaktadır. 



Sayfa 24 / 30   Ercan Caner – Sun Savunma Net 
 

Raporda ifade edilen görüşler ve ileri sürülen iddialar tamamen Demokrasileri 

Koruma Vakfı ve yazar David Adesnik’e aittir. Raporun çevrilmesi, içeriğinin Sun 

Savunma Net ve çeviren tarafından paylaşıldığı anlamına gelmemektedir.  

Türkiye ve Suriye İç Savaşı 

Türkiye, Suriye’deki iç savaşa ilk zamanlarda dâhil olmuştur. Ankara ilk başta 

kuvvetlerinin protestocu ve isyancılara karşı giderek artan oranda şiddet kullanan 

Assad’ın istifa etmesini istemiş ve Arap Birliği tarafından Suriye’ye uygulanan 

yaptırımları desteklemiş, Suriye ordusundan firar edenlere sığınma sağlamış ve 

eğitmiş ve Özgür Suriye Ordusu’nun oluşumunu desteklemiştir.  

2012 yılında Suriye’nin bir Türk savaş uçağını Akdeniz üzerinde düşürmesi ve 

Akçakale’yi bombalaması üzerine iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştır. 

 

Türkiye’nin Şanlıurfa kentinin Akçakale ilçesine düşen havan mermileri, 03 Ekim 

2012. Kaynak: AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES 

Şah Fırat Operasyonu 

21-22 Şubat 2015 gecesi 572 asker, 39 tank ve 57 zırhlı araçtan oluşan bir konvoy 

Kobani üzerinden Suriye topraklarına girerek, sınırdan yaklaşık 80 kilometre 

uzaklıktaki Süleyman Şah türbesini ve türbede görevli askerleri tahliye etmek için 

bir operasyon başlatır. Oysa Ağustos 2012’de verdiği bir demeçte zamanın 

başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye savaşındaki bütün partileri uyarmış ve 
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türbeye yapılacak bir saldırının Türk bölgesine ve NATO topraklarına yapılacak bir 

saldırı olarak kabul edileceğini ifade etmiştir. 

İslami Devlet Terör Örgütü Masalı 

Raporda yer alan tavsiyelere gelecek olursak; ABD, İslami Devlet terör örgütünün 

yeniden canlanmasını engellemek maksadıyla Suriye’de asker bulundurmaya 

devam etmeliymiş. Suriye’de icra edilecek etkili operasyonlar ABD ordusunun 

Irak’taki askeri varlığına da bağlıymış. Biden yönetimi, Pentagon’dan Trump’ın iki 

ülkeden kısmi çekilmelerinin görevi tehlikeye atıp atmadığını belirlemesini talep 

etmeliymiş ve görevin yerine getirilmesini tehlikeye atıyor ise geri çekilme kararları 

geri alınmalıymış.  

 

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’de düzenledikleri hava 

saldırılarını ve İslami Devlet terör örgütünün kontrolünde olan yerleri gösteren 

yukarıdaki harita, ne ABD’nin ne de müttefiklerinin aslında bu terör örgütüyle 

mücadele etmediğinin net bir göstergesidir. 

Sizin Kırmızı Çizginizi Sevsinler… 

Birleşik Devletlerin ‘‘KIRMIZI ÇİZGİSİ’’ olarak ifade ettiği kimyasal silah saldırı 

masalına değinecek olursak, ABD ve Batı ülkelerinin iddialarına göre Assad 

kimyasal silahları bugüne kadar sivil halka karşı kullanmıştır. Peki, Assad uzun 

yıllardan beri süren savaşta neden rakiplerine karşı hiç kimyasal silah 

kullanmamıştır? Yukarıdaki fotoğraf Miraç Kandili gecesinde sözde kimyasal silah 

saldırısına misilleme olarak yapılan, İngiltere’nin de dört adet Tornado uçağıyla 

katıldığı füze saldırısından görüntüleri içermektedir. Nisan 2018’de gerçekleştirilen 



Sayfa 26 / 30   Ercan Caner – Sun Savunma Net 
 

füze saldırısı sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı 

açıklamada Suriye’ye yönelik düzenlenen füze saldırısının “memnuniyetle 

karşılandığı” belirtilmiştir. 

 

Miraç Kandili gecesinde Müslüman Suriye’yi vuran Amerikan füzeleri, Türkiye 

Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Kandil gecesi atılan ve 

Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanan 105 seyir füzesi, sadece üç hedefi imha 

edebilmiştir. Miraç Kandili gecesi, Müslüman topraklara yönelen Hıristiyan 

imali füzelerden 71 adedi başka bir Hıristiyan ülke tarafında imal edilen ve hava 

sahasını koruması için Müslüman Suriye’ye verilen hava savunma füzeleri 

tarafından havada imha edilmiştir.   

 

 

Suriye Demokratik Güçlerinin Desteklenmesi 

 

Suriye Demokratik Güçleri (SDF) desteklenmeye ve eğitilmeye devam edilmeliymiş 

böylesine yetenekli ve motive olmuş müttefikler bölgede oldukça nadir bulunan bir 

imkânmış ve 11,000’den fazla SDF savaşçısı İslami Devlet terör örgütüyle 
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savaşırken hayatlarını kaybetmişmiş. ABD’ye kızmayalım ve geçmişte 

yaptıklarımızı hatırlayalım… 

Birleşik Devletlerin talebiyle; 29 EKİM 2014 günü Habur sınır kapısından 

Türkiye’ye giren Peşmerge Konvoyu, güzergah üzerindeki sevinç gösterileri 

nedeniyle 20 saatte Suruç kasabasına ulaşabilmiştir. Peşmerge Konvoyunun geçişi 

esnasında yanlış bilgilendirildiği düşünülen sevinç göstericileri; ‘‘YAŞASIN 

KÜRDİSTAN, YAŞASIN YPG, YAŞASIN PKK, YAŞASIN YPJ’’ sloganları 

atmıştır.  

Peşmergelerden bir tanesi hem Kürdistan’da hem de Türkiye’de sevgiyle 

karşılandıkları için teşekkür etmiş, bir başka peşmerge ise halkın onları 

tezahüratlarla karşılaması nedeniyle Kobani savaşına geç kaldıklarını ifade 

etmiştir. Bütün bu yaşananlar esnasında Türk ordusuna bir görev verilmemiştir. 

Cumhuriyet Bayramı esnasında, Türk topraklarından geçen yabancı silahlı güçlere 

refakat etmesi gereken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nedense bu görev verilmemiştir. 

 

Soldan sağa: PYD’nin imdadına koşan peşmerge ve PKK’lıların Türk 

topraklarından geçmesine çok kızan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bahçeli’yi  daha da 

öfkelendiren, ‘‘emri AKP’den alan iradesiz valiler tarafından peşmergeye milletin 

kesesinden ikram edilen’’ dedirten, Türkiye’de günde üç milyon kadar tüketilen 

lahmacun adlı yiyecek, Bahçeli’nin zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu 

benzettiği Kibar Feyzo Filminden Maho Ağa ve en sağda ise Bahçeli’nin klasik 

sömürge valisi dediği Joe Biden. 

Barış Koridoru ve Bahçeli’nin Tepkisi 

Sözde Barış Koridoru altında peşmergenin geçişi MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi çok 

kızdırmış ve ‘‘PYD’nin imdadına koşan peşmerge ve PKK’lılar Türkiye’de 

konakladıklarında lahmacun ikram edip yorgunluk çayıyla rahatlatan, faturayı da 

millete ödeten iradesiz valiler emri AKP’den almışlardı. Milletin kesesinden 

lahmacun yiyen peşmerge ve PKK’lılar ise PYD’ye AKP’nin mihmandarlığında 

desteğe gitmişlerdir. ABD yönetiminin Türkiye ile PYD’yi aynı kefeye koyması, 

Biden’in sözleri klasik bir sömürge valisi diktesidir’’ demiştir. 

Yeni Başkan Joe Biden ve ekibine Amerikan demokrasisini koruma çabalarında 

başarılar (!) dilerim. Beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre Binası baskını, bu 

raporda da ifade edildiği gibi Amerika açısından tam bir rezalettir. Kongre Binası 

baskınında hayatlarını kaybedenlerin toprakları bol olsun. 
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